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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan salah satu penyakit saluran napas yang banyak dijumpai, 

baik pada anak-anak maupun dewasa. Menurut Survei Kesehatan Nasional 

(Surkesnas) tahun 2001, penyakit saluran napas merupakan penyakit penyebab 

kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah penyakit gangguan pembuluh 

darah (Ikawati, 2006). 

Menurut The International Study of Asthma and Allergy in Childhood 

(ISAAC) yang dilakukan pada anak usia 6-14 tahun di 155 pusat di 58 negara, 

didapatkan prevalensi asma usia 6-7 tahun berkisar antara 1,6% sampai 27,2% dan 

usia 13-14 tahun sekitar 35,3% (Ikawati, 2006). Prevalensi asma di seluruh dunia 

adalah sebesar 8%-10% pada anak dan 3%-5% pada dewasa. Di Jepang 

dilaporkan meningkat 3 kali yaitu 1,2% menjadi 3,14%, lebih banyak pada usia 

muda (Dahlan, 1998). Di Amerika, 14-15 juta orang menderita asma, dan kurang 

lebih 4,5 juta di antaranya adalah anak-anak (Ikawati, 2006). 

Pada anak-anak angka prevalensi yang diperoleh dari penelitian pada 

lokasi yang berbeda di Inggris berkisar antara 8%-15%. Prevalensi ini terlihat 

meningkat di Inggris dan juga di negara-negara lainnya, seperti Kanada, Australia, 

dan New Zealand. Pada orang dewasa pria dan wanita kurang lebih sama 

prevalensinya, sedangkan pada anak-anak perbandingan antara pria dan wanita 

adalah sekitar 2 : 1 (Crockett, 1997).  



Prevalensi pasien asma anak dan dewasa di Indonesia diperkirakan sekitar 

3%-8% (Dahlan, 1998). Berdasarkan pada penelitian epidemiologi asma dan 

alergi di Jakarta (2006), didapatkan prevalensi asma adalah 13,9%. Angka ini 

meningkat dibandingkan beberapa studi sebelumnya di Jakarta yang menunjukkan 

prevalensi asma berkisar antara 7%-9% (Ikawati, 2006). 

Menurut Survei Asma Nasional tahun 1990-1991 yang melibatkan 61.000 

responden, didapatkan bahwa hampir separuh dari responden mengalami gejala-

gejala hampir sepanjang hari dan hanya sebagian minoritas yang mengalami 

gejala-gejala yang sering kali kurang dari dua minggu sekali. Sebagian besar 

penderita asma terbangun dari tidurnya paling sedikit satu minggu sekali akibat 

dari gejala-gejala asmanya dan hampir 20% akan terbangun setiap malam. 

Gangguan tidur pada anak-anak dapat mengganggu sekresi hormon pertumbuhan 

(Crockett, 1997).  

Serangan asma semakin berat, terlihat dari meningkatnya angka kejadian 

asma rawat inap dan angka kematian. Di Indonesia dilaporkan pasien status 

asmatikus dengan angka kematian di Rumah Sakit Sutomo adalah 2,9% dari 68 

pasien dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung adalah 0,73% dari 137 pasien 

(Dahlan, 1998). 

Semakin bertambahnya pengetahuan para penderita asma terhadap 

penyakit dan penanganan penyakitnya menyebabkan pengaruh penyakit asma 

terhadap diri mereka kecil. Namun, kombinasi pengetahuan penderita dengan 

penggunaan yang luas dari rencana penanganan yang dilakukan sendiri, terutama 

dengan menggunakan pengukur aliran puncak (peak flow meter), bersama-sama 



dengan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya terapi antiinflamasi 

(kortikosteroid) yang teratur menyebabkan kesakitan asma dapat diturunkan 

(Crockett, 1997). 

Kortikosteroid inhalasi hingga saat ini merupakan obat yang paling efektif 

untuk penatalaksanaan asma (Ikawati, 2006). Kortikosteroid inhalasi yang 

digunakan meliputi beklometason dipropionat, budesonid, siklesonid, flunisonid, 

flutikason propionat, mometason furoat dan triamsinolon asetat (Yunus, 1998).  

Pemakaian kortikosteroid dosis tinggi dalam jangka panjang dapat 

menimbulkan efek samping yang berat seperti : osteoporosis, hipertensi, diabetes 

alkalosis, hipokalemi, penurunan kekebalan, gastritis, gangguan pertumbuhan, 

katarak, moon face dan kegemukan (Anonim, 2000). Sebagian efek samping ini 

tergantung dosis dan dapat dikurangi dengan penggunaan spacer atau mencuci 

mulut setelah penggunaan (Ikawati, 2006).  

Kontraindikasi kortikosteroid adalah infeksi sistemik, vaksinasi dengan 

virus aktif pada pasien yang menerima dosis immunosupresive. Steroid inhalasi 

dikontraindikasikan untuk serangan akut dan harus digunakan dengan hati-hati 

pada anak-anak karena dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan (Anonim, 

2000). Namun demikian, obat ini dapat diberikan pada anak-anak balita dengan 

suatu spacer atau masker jika obat-obat penstabil sel mast tidak efektif (Ikawati, 

2006). 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali merupakan salah satu 

rumah sakit milik pemerintah. Tugas utama Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali adalah melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan 



melaksanakan sistem rujukan bagi daerah Boyolali dan sekitarnya. Angka 

kejadian pasien asma pediatri di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali pada tahun 2008 yaitu sekitar 32 kasus, sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan obat golongan kortikosteroid pada pasien asma 

pediatri ditinjau dari ketepatan pasien dan ketepatan dosis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pola penggunaan obat golongan 

kortikosteroid pada pasien asma pediatri di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali tahun 2008 ditinjau dari ketepatan dosis dan ketepatan pasien? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan obat 

golongan kortikosteroid pada pasien asma pediatri di Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandan Arang Boyolali tahun 2008 ditinjau dari ketepatan dosis dan ketepatan 

pasien. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Asma 

a. Definisi 

Menurut NAEPP (National Asthma Education and Prevention Program) 

pada NIH (National Institute of Health) asma  didefinisikan sebagai penyakit 

inflamasi kronik pada paru yang dikarekteristik oleh obstruksi saluran napas yang 

bersifat reversibel, inflamasi jalan napas dan peningkatan respon jalan napas 

terhadap berbagai rangsangan (Ikawati, 2006). Asma merupakan keadaan klinik 



yang ditandai dengan terjadinya penyempitan yang berulang namun reversibel, 

dan diantara episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi 

yang lebih normal (Price dan Lorraine, 2005). 

b. Penyebab 

Asma yang terjadi pada anak-anak sangat erat kaitannya dengan alergi. 

Kurang lebih 80% pasien asma memiliki alergi. Asma yang muncul pada saat 

dewasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya sinusitis, polip 

hidung, sensitivitas terhadap aspirin atau obat-obat antiinflamasi non-steroid 

(AINS), atau mendapatkan picuan di tempat kerja (Ikawati, 2006). 

c. Klasifikasi 

Asma menurut Konsesus Internasional diklasifikasikan berdasarkan 

etiologi, berat penyakit dan pola waktu terjadinya obstruksi saluran napas (Yunus, 

1998). 

1) Klasifikasi berdasarkan etiologi : 

a) Asma intrinsik (cryptogenic) 

Ditandai dengan mekanisme yang bersifat non-alergik yang beraksi 

terhadap pencetus yang tidak spesifik atau yang tidak diketahui, seperti udara 

dingin (Crockett, 1997). 

b) Asma ekstrinsik 

Penyakit asma yang berhubungan dengan atropi, predisposisi genetik yang 

berhubungan langsung dengan IgE sel mast dan respon eosinofil terhadap alergen 

yang umum. Ditandai dengan reaksi alergik terhadap pencetus-pencetus spesifik 



yang dapat diidentifikasi, seperti tepung sari, jamur, debu, bulu binatang, dan 

obat-obatan (Crockett, 1997). 

2) Klasifikasi berdasarkan berat penyakit 

Tidak ada satu pemeriksaan tunggal yang dapat menentukan beratnya 

penyakit. Kombinasi berbagai pemeriksaan, gejala-gejala dan uji faal paru dapat 

digunakan untuk menentukan beratnya penyakit. Klasifikasi ini lebih penting 

untuk tujuan penetalaksanaan asma. Pada klasifikasi ini beratnya penyakit 

ditentukan oleh berbagai faktor yaitu : 

a) Gambaran klinik sebelum pengobatan : gejala, eksaserbasi, gejala malam hari, 

pemberian obat inhalasi β-2 agonis dan uji faal paru. 

b) Obat-obat yang digunakan untuk mengontrol penyakit : asma intermiten 

(gejala siang hari ≤ 2x seminggu, eksaserbasi singkat dari jam menjadi hari, 

gejala malam hari ≤ 2x sebulan dan hasil pembacaan aliran puncaknya ≥ 80% 

dengan variabilitas < 20%), asma persisten ringan (gejala siang hari > 2x 

seminggu tapi < 1x sehari, eksaserbasi mempengaruhi aktivitas, gejala malam 

hari > 2x sebulan dan pembacaan aliran puncaknya ≥ 80% dengan variabilitas 

20%-30%), asma persisten sedang (gejala setiap hari, tiap hari menggunakan 

inhalasi β-2 agonis short acting, eksaserbasi ≥ 2x seminggu, gejala malam hari 

> 1x seminggu dan hasil pembacaan aliran puncaknya 60%-80% dengan 

variabilitas > 30%), asma persisten berat (gejala terus-menerus, aktivitas fisik 

terbatas, eksaserbasi sering, gejala malam hari sering dan pembacaan aliran 

puncaknya ≤ 60% dengan variabilitas > 30%) (Crockett, 1997). 

3) Klasifikasi berdasarkan pola waktu serangan : 



a) Asma intermiten 

Penderita jenis ini diperkirakan mempunyai hasil pembacaan aliran puncak 

paling sedikit 80% dengan variabilitas kurang dari 20%. Mereka memerlukan 

pengobatan simtomatik yang minimal sesuai dengan yang dibutuhkan (Crockett, 

1997). 

b) Asma persisten 

Penderita jenis ini mengalami eksaserbasi satu atau dua kali dalam 

seminggu, dengan gejala malam hari yang lebih sering, dan gejala-gejala terjadi 

hampir sepanjang hari. Hasil pembacaan aliran puncak diperkirakan hanya 60% 

sampai 80%, tetapi akan kembali normal atau mendekati normal setelah 

menggunakan suatu bronkodilator. Penderita jenis ini membutuhkan pengobatan 

antiinflamasi secara teratur (Crockett, 1997). 

c) Brittle asthma 

Penderita jenis ini mengalami gejala setiap hari disertai gejala malam hari 

dan sering terjadi eksaserbasi. Aliran puncak diperkirakan akan lebih kecil dari 

60% dengan variabilitas lebih dari 30% dan tidak akan pernah mencapai tingkat 

yang diharapkan walaupun dengan pengobatan yang optimal. Penderita jenis ini 

membutuhkan rangkaian pengobatan steroid oral setiap hari (Crockett, 1997). 

d. Diagnosis  

Penanda utama untuk mendiagnosis adanya asma antara lain : 

1) Mengi pada saat menghirup napas. 

2) Riwayat batuk yang memburuk pada malam hari, dada sesak yang terjadi 

berulang dan tersengal-sengal. 



3) Hambatan pernapasan yang bersifat reversibel secara bervariasi selama siang 

hari. 

4) Adanya peningkatan gejala pada saat olahraga, infeksi virus, eksposur 

terhadap alergen, dan perubahan musim. 

5) Terbangun malam-malam dengan gejala-gejala seperti di atas (Ikawati, 2006). 

e. Tatalaksana terapi 

Menurut standar pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali penatalaksanaan asma  mencakup edukasi terhadap pasien dan 

keluarganya tentang penyakit asma, penghindaran terhadap faktor pencetus dan 

medikamentosa. Penatalaksanaan asma didasarkan pada beratnya serangan 

(ringan, sedang dan berat). 

1) Pada serangan asma ringan, diberikan obat pereda (reliever) berupa β- agonis 

secara inhalasi/oral, atau adrenalin 1/1000 subkutan 0,01 ml/kgBB/kali 

dengan dosis maksimal 0,3 ml/kgBB/kali. 

2) Pada serangan sedang, diberikan obat pereda (reliever) berupa β- agonis 

secara inhalasi/oral, atau adrenalin 1/1000 subkutan 0,01 ml/kgBB/kali 

dengan dosis maksimal 0,3 ml/kgBB/kali ditambah dengan pemberian 

oksigen, cairan intravena, kortikosteroid oral dan dirawat di ODC (One Day 

Care). 

3) Pada serangan berat, diberikan oksigen, nebulisasi dengan β- agonis + 

kortikosteroid + oksigen dilakukan 1-2 jam dan dapat diperlama 4-6 jam jika 

terjadi perbaikan klinis, Kortikosteroid intavena tiap 6-8 jam, Aminofilin 

intravena dosis awal 6 mg/kgBB dalam dekstrose/NaCl sebanyak 20 ml 



selama 20-30 menit, selanjutnya dosis rumatan 0,5-1 mg/kgBB/jam per-drip, 

jika terjadi perbaikan klinis nebulisasi diteruskan tiap 6 jam hingga 24 jam 

dan pemberian Aminofilin dan Kortikosteroid diganti oral, jika dalam 24 jam 

stabil pasien dapat dipulangkan dengan dibekali β- agonis (hirupan atau oral) 

yang diberikan tiap 4-6 jam selama 2 hari (Anonimb, 2006). 

Tabel 1. Penatalaksanaan Asma Akut Pada Anak-Anak Menurut National 
Asthma Council Australia  

 
Terapi Serangan ringan Serangan sedang Serangan berat 

Perawatan 
di RS 

Mungkin tidak 
perlu 

Mungkin perlu Ya, pertimbangkan ICU 

Oksigen Mungkin tidak 
perlu 

Monitor SaO2 Perlu 

Salbutamol 6 atau 12 
semprot (@ 100 
mcg), amati 
setiap 20 min 

6 atau 12 semprot, 
jika respon awal, 
tidak cukup, 
ulangi dengan 
interval 20 min 
untuk dosis 
berikutnya  

6-12 semprot setiap 20 min 
dengan 3x dosis dalam 1 jam 
Jika mengancam jiwa :  nebulisasi 
salbutamol secara kontinyu, kalau 
tidak respon berikan iv 5 mcg/kg 
selama 10 min, setelah itu 1-5 
mcg/kg 1 menit   

Ipratropium Tidak perlu Opsional 2 atau 4 semprot setiap 20 min x 3 
dosis dalam 1 jam pertama 

Terapi Serangan ringan Serangan sedang Serangan berat 
Steroid Ya Prednisolon oral 1 

mg/kg perhari 
Prednisolon oral 1mg/kg perhari 
sampai 3 hari 
Jika mengancam jiwa : 
prednisolon iv 1 mg/kg setiap 6 
jam pada hari 1, kemudian setiap 
12 jam pada hari ke 2, selanjutnya 
setiap hari pada hari berikutnya  

Aminofilin Tidak Tidak Hanya di ICU : loading dose 10 
mg/kg, dosis pemeliharaan : 1,1 
mg/kg/jam (> 9 tahun) 0,7 
mg/kg/jam (< 9 tahun) 

 (Ikawati, 2006). 

 

2. Pediatri 



Menurut BPA (The British Pediatric Association) penggolongan masa 

kanak-kanak adalah usia 1-12 tahun. Asma akut merupakan penyebab pasien 

pediatri masuk rumah sakit. Asma lebih dari 10% terjadi pada anak-anak dan 

dapat terjadi pada semua umur, meskipun gejalanya timbul sebelum berumur 4-5 

tahun (Hughes dkk, 1998). 

3. Kortikosteroid 

Kortikosteroid adalah kelompok obat yang memiliki aktivitas 

glukokortikoid dan mineralokortikoid sehingga memperlihatkan efek yang sangat 

beragam yang meliputi efek terhadap metabolisme karbohidrat, protein dan lipid, 

efek terhadap keseimbangan air dan elektrolit, dan efek terhadap pemeliharaan 

fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Namun, secara umum efeknya dibedakan atas 

efek retensi Na, efek terhadap metabolisme karbohidrat dan efek antiinflamasi 

(Anonim, 2000).   

Kortikosteroid adalah salah satu obat antiinflamasi yang poten dan banyak 

digunakan dalam penatalaksanaan asma. Obat ini diberikan baik yang bekerja 

secara topikal maupun secara sistemik (Yunus, 1998). Kortikosteroid mengurangi 

jumlah sel inflamasi di saluran napas, termasuk eosinofil, limfosit T, sel mast dan 

sel dendritik. Efek ini dicapai dengan menghambat penarikan sel inflamasi ke 

saluran napas dan menghambat keberadaan sel inflamasi di saluran napas. Oleh 

karena itu, kortikosteroid mempunyai efek antiinflamasi spektrum luas, sehingga 

berdampak pada berkurangnya aktivasi inflamasi, stabilisasi kebocoran vaskular, 

penurunan produksi mukus dan peningkatan respon β-adrenergik (Ikawati, 2006). 



Mekanisme kerja kortikosteroid pada asma belum diketahui dengan pasti. 

Salah satu teori mengemukakan bahwa kortikosteroid dapat membentuk 

makrokortin dan lipomodulin yang bekerja menghambat fosfolipase A2 

membentuk leukotrien, prostaglandin, tromboksan, dan metabolit asam arakidonat 

lain. Mekanisme kerja steroid yang lain adalah menghalangi pembentukan 

mediator oleh inflamasi, menghalangi pelepasan mediator dan menghalangi 

respon yang timbul akibat lepasnya mediatur (Yunus, 1998).  

Pada asma kronik, kortikosteroid inhalasi digunakan dalam dosis yang 

rendah untuk menangani asma yang ringan dan sedang dan dengan dosis yang 

lebih tinggi (lebih dari 800 mikrogram/hari pada orang dewasa) untuk asma yang 

lebih berat. Kortikosteroid juga mengendalikan inflamasi yang mendasari dan 

dengan demikian dapat mengurangi keparahan dan frekuensi dari serangan akut. 

Dosis dapat ditingkatkan untuk sementara waktu agar dapat memberikan proteksi 

tambahan pada saat resiko meningkat, seperti pada waktu terjadi selesma 

(Crockett, 1997). 

Pada asma akut, pemberian dini kortikosteroid oral dapat mencegah 

terjadinya progresifitas dari eksaserbasi dan menurunkan kebutuhan akan opname, 

serta menurunkan morbiditas (kesakitan). Pada dosis yang tinggi kortikosteroid 

sangat bermanfaat untuk mengobati eksaserbasi akut yang berat. Pada asma 

kronik, kortikosteroid mungkin diperlukan untuk digunakan dalam jangka lama 

dengan dosis rendah untuk menangani asma yang sangat berat (Crockett, 1997). 

Obat kortikosteroid sistemik diberikan bila obat inhalasi masih kurang 

efektif dalam mengontrol asma serta saat terjadi seragan asma yang berat. 



Pemberian kortikosteroid selama 5-7 hari dapat digunakan sebagai terapi 

maksimal untuk mengontrol gejala asma. Pemberian demikian dilakukan pada 

permulaan terapi jangka panjang maupun sebabai terapi awal pada asma yang 

tidak terkontrol (Yunus, 1998). 

Pemberian kortikosteroid jangka panjang diperlukan untuk mengontrol 

asma persisten berat, tetapi pemberian itu terbatas karena resiko terhadap efek 

samping. Pemberian kortikosteroid secara inhalasi jangka lama selalu lebih baik 

daripada pemberian secara oral maupun parenteral (Yunus, 1998). 

Pemberian kortikosteroid oral untuk jangka lama harus diperhatikan 

tentang kemungkinan timbulnya efek samping. Pemakaian kortikosteroid jangka 

panjang secara oral lebih baik daripada parenteral. Preparat oral golongan steroid 

yang bersifat short acting seperti prednison, prednisolon dan metilprednisolon 

lebih baik karena efek minerlokortikoidya minimal, masa kerja pendek sehingga 

efek samping lebih sedikit dan efeknya terbatas pada otot. Bila memungkinkan 

prednison oral jangka lama diberikan selang sehari pada pagi hari untuk 

mengurangi efek samping, tetapi kadang-kadang penderita asma berat 

membutuhkan obat tiap hari bahkan dua kali sehari (Yunus, 1998).  

Penggunaan kortikosteroid dalam jangka lama akan dapat menimbulkan 

efek samping akibat khasiat glukokortikoid maupun khasiat mineralokortikoid. 

Efek samping glukokortikoid meliputi diabetes dan osteoporosis yang terutama 

berbahaya bagi usia lanjut. Pemberian dosis tinggi dapat menyebabkan nekrosis 

vaskular, Sindrom Cushing yang sifatnya riversibel, gangguan mental, euforia dan 

miopati. Pada anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, 



sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal janin. 

Efek samping mineralokortikoid adalah hipertensi, retensi Na dan cairan, dan 

hipokalemia (Anonim, 2000). 

Dengan efek samping yang demikian, penggunaan kortikosteroid harus 

benar-benar dipertimbangkan. Beberapa prinsip penggunaan kortikosteroid yaitu : 

1) Digunakan dosis efektif terkecil, terutama jika diperlukan untuk jangka 

panjang 

2) Digunakan lebih singkat lebih aman 

3) Diberikan pengobatan berselang, pemberian demikian dapat dipertahankan 

bertahun-tahun 

4) Tidak boleh diberikan dosis tinggi lebih dari 1 bulan 

5) Dosis diturunkan secara bertahap dalam beberapa minggu atau bulan 

tergantung besarnya dosis dan lamanya terapi 

6) Penggunaan injeksi sebaiknya dihindari 

7) Dosis dapat dinaikkan 2-3 kali lipat dalam keadaan stres dosis 

8) Digunakan hati-hati pada pasien lanjut usia, gizi buruk, anak-anak, diabetes 

9) Asupan garam dikurangi (Anonim, 2000).   

Macam-macam obat golongan kortikosteroid yang sering digunkan dalam 

terapi asma adalah sebagai berikut : 

a) Beklometason dipropionat 

 Indikasi beklometason dipropionat adalah untuk profilaksis asma. 

Penggunaan obat ini harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi 

adrenal dan memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit 



infeksi. Dosis inhalasi beklometason dipropionat yang dapat diberikan pada 

dewasa adalah 200 mikrogram 2 kali sehari atau 100 mikrogram 3-4 kali sehari, 

sedangkan pada anak-anak dosis yang diberikan adalah 50-100 mikrogram 2-4 

kali sehari (Anonima, 2006).  

b) Budesonid 

Indikasi budesonid adalah untuk profilaksis asma. Penggunaan obat ini harus 

benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi adrenal dan memberatkan 

kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit infeksi. Dosis inhalasi 

budesonid yang dapat diberikan pada dewasa adalah 200 mikrogram 2 kali sehari, 

sedangkan pada anak-anak dosis yang diberikan adalah 200-800 mikrogram sehari 

dalam dosis terbagi (Anonima, 2006). 

c) Ciclesonid 

 Indikasi ciclesonid adalah untuk profilaksis asma. Penggunaan obat ini 

harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi adrenal dan 

memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit infeksi. Dosis 

inhalasi ciclesonid yang dapat diberikan adalah 160 mikrogram sehari setara 

dengan dosis tunggal 80 mikrogram sehari dan pemberiannya tidak 

direkomendasikan  pada anak usia di bawah 12 tahun (Anonima, 2006). 

d) Flutikason propionat 

Indikasi flutikason propionat adalah untuk profilaksis asma. Penggunaan obat 

ini harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi adrenal dan 

memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit infeksi. Dosis 

inhalasi flutikason propionat yang dapat diberikan pada dewasa adalah 100-250 



mikrogram 2 kali sehari dan dapat dinaikkan sampai 1 miligram 2 kali sehari, 

sedangkan pada anak-anak dosis yang dapat diberikan adalah 50-100 mikrogram 2 

kali sehari, maksimal 200 mikrogram 2 kali perhari (Anonima, 2006). 

e) Mometason furoat 

Indikasi mometason furoat adalah untuk profilaksis asma. Penggunaan obat ini 

harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi adrenal dan 

memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit infeksi. Dosis 

inhalasi mometason furoat yang dapat diberikan adalah 200-400 mikrogram dan 

tidak direkomendasikan untuk anak-anak (Anonima, 2006). 

f) Prednisolon 

Indikasi prednisolon adalah untuk menekan radang dan reaksi alergi. 

Penggunaan obat ini harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi 

adrenal dan memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit 

infeksi. Dosis oral prednisolon yang dapat diberikan adalah dosis awal 10-20 

miligram per hari, kasus berat sampai 60 miligram perhari dan dosis injeksi 

intramuskular prednisolon asetat adalah 25-100 miligram sekali atau 2 kali 

seminggu. Dosis pemeliharaan 2,5-15 miligram per hari (Anonim, 2000). 

 

 

Tabel 2. Dosis Kortikosteroid Inhalasi 

Obat Dosis dewasa Dosis anak-anak 
Beklometason 
dipropionat 

200 mcg 2x sehari atau 100 mcg 3-9x 
sehari (pada kondisi berat dosis awal 
600-800 mcg sehari) 

50-100 mcg 2-4x sehari 
atau 100-200 mcg 2x 
sehari 

Budesonide 200 mcg 2x sehari, asma ringan : 200 200-800 mcg sehari 



mcg sehari, asma berat : sampai 800 
mcg/hari 

dalam dosis terbagi 
(asma berat : 800 mcg) 

Flutikason 100-250 mcg 2x sehari, dapat 
dinaikkan sampai 1 mg 2x sehari 

4-16 tahun : 50-100 mcg 
2x sehari 

 (Anonim, 2000). 

4. Dosis Obat 

Dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada 

penderita. Dosis obat yang diberikan pada penderita dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain : faktor obat, cara pemberian obat dan penderita. Faktor 

penderita sangat kompleks sekali karena perbedaan individual terhadap respon 

obat tidak selalu diperkirakan (Joenoes, 2001). 

Macam-macam dosis : 

a. Dosis terapeutik atau dosis lazim adalah dosis yang diberikan dalam keadaan 

biasa dan dapat menyembuhkan penyakit. 

b. Dosis maksimum adalah dosis terbesar yang dapat diberikan kepada orang 

dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan (Anonim, 

2000) 

Pada pasien pediatri dalam menentukan dosis obat untuk terapi sering 

sekali ditemukan kesulitan, terutama bila menyangkut pengobatan anak prematur, 

anak baru lahir dan juga yang masih bayi. Hal ini disebabkan karena organ-organ 

pada penderita ini masih belum berfungsi secara sempurna (Joenoes, 2001). 

5. Kerasionalan Obat 

Suatu pengobatan dikatakan rasional bila memenuhi beberapa kriteria 

tertentu. Kriteria ini mungkin akan bervariasi tergantung interpretasi masing-

masing, tetapi paling tidak akan mencakup : 



a. Tepat indikasi sesuai dengan standar medis/panduan klinis atau sesuai dengan 

penyakit yang dihadapinya. 

b. Tepat pemilihan obat berdasarkan efektivitasnya dan keamanannya. 

c. Tepat penggunaan obat yaitu pasien mendapat informasi yang relevan, penting 

dan jelas mengenai kondisinya dan obat yang diberikan, misal aturan pakai, 

cara pemberian. 

d. Tepat pasien yaitu tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan efek samping 

yang tidak diinginkan. 

e. Tepat monitoring artinya efek obat yang diketahui dan tidak diketahui dipantau 

dengan baik (Santoso dkk, 2003). 

Penulisan resep yang tidak rasional selain menambah biaya, kemungkinan 

juga dapat menimbulkan efek samping yang semakin besar serta dapat 

menghambat mutu pelayanan. Pengobatan yang irasional adalah pengobatan yang 

tidak sesuai atau tidak tepat dengan dosis, indikasi, jenis obat, diagnosis, cara dan 

lama pemberian, penilaian terhadap kondisi pasien, informasi dan tindak lanjutnya 

(Sastramihardja dan Herry, 1997). 

 

6. Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

profesional terorganisir, serta saranan kedokteran yang permanen 

menyelenggarakan pelayanan kedokteran asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan atau diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 

pasien (Azwar, 1996). 



Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983 Tahun 1992 

tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya 

guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan 

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan 

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan (Anonim, 1998). 

Rumah Sakit sebagai salah satu hubungan sistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu : pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. 

Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui : unit gawat darurat, unit rawat jalan dan 

rawat inap (Muninjaya, 2004). 

7. Rekam Medik 

Rekam medik adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam 

tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, segala 

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik 

yang rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat 

(Sabarguna, 2003). 

Di rumah sakit terdapat dua jenis rekam medik, yaitu : 

a. Rekam medik untuk pasien rawat jalan, berisi : 

1) Identitas dan formulir perizinan. 

2) Riwayat penyakit (anamnesis). 

3) Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen 

scanning, MRI, dan lain-lain. 



4) Diagnosis dan atau diagnosis banding. 

5) Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan 

yang berwenang. 

b. Rekam medik untuk pasien rawat inap, berisi : 

1) Identitas dan formulir perizinan. 

2) Riwayat penyakit (anamnesis). 

3) Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen 

scanning, MRI, dan lain-lain. 

4) Diagnosis dan atau diagnosis banding 

5) Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan 

yang berwenang. 

6) Persetujuan tindakan medik. 

7) Catatan konsultasi. 

8) Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

9) Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan 

10) Resume akhir dan evaluasi pengobatan (Hanafiah dan Amri, 1999). 

Kegunaan rekam medik adalah untuk : 

a. Komunikasi 

b. Merencanakan 

c. Bukti tertulis 

d. Bahan yang digunakan 

e. Data yang berguna 

f. Dasar didalam perhitungan 



g. Kepentingan hukum 

h. Dokumentasi (Sabarguna, 2003). 

Rekam medik dapat menjadi sumber data sekunder yang memadai apabila 

data yang terekam atau tercatat cukup lengkap, inovatif, jelas dan akurat (Gitawati 

dkk, 1996). 

 

 


